
خانم  برای  را  رژیمی  چه  دکتر!  آقای   :
عابدی تجویز کردید؟

در رژیم کاهش وزن در دوران شیردهی، نکته مهم 
این است که ما نمی توانیم برای خانم هایی که زیر 6 
ماه شیردهی دارند و نوزاد فقط از شیر مادر تغذیه 
می کند، رژیم بگذاریم؛یعنی اگر خانمی در 3 تا 4 ماهگی 
فرزندش قصد رژیم گرفتن دارد، من منصرفش می کنم 
ولی بعد از 6 ماهگی نوزاد که غذای کمکی می خورد، 
امکان کاهش وزن وجود دارد. خانم عابدی در زمانی 
که مراجعه کردند، 91 کیلوگرم بودند و ما در رژیم 
شیردهی ایشان، رژیمی سرشار از شیر و لبنیات که 
کلسیم و پروتئین فرد را تامین می کند و با سرعت کمی 

کاهش وزن اتفاق می افتد، در نظر گرفتیم.
: به نظر شما، آیا رژیم گرفتن باعث کم 

شدن شیر مادر می شود؟
در رژیم کاهش وزن، شیر مادر کم خواهد شد به 
همین خاطر است که ما، آن را زیر 6 ماهگی توصیه 
نمی کنیم. گرسنگی طوالنی مدت یا ورزش های شدید 
باعث ترش شدن شیر می شود و نوزاد دیگر شیر مادر 
نمی خورد بنابراین رژیم هایی که این گونه باشد، اصال 
توصیه نمی شود و باید کاهش وزن آهسته اتفاق بیفتد. 
همچنین، مادر در هر روز شیردهی حدود 500 تا 700 
کیلوکالری از بدن خودش مایه می گذارد و انرژی بر 
می دارد و به شیر تبدیل می کند. بنابراین نمی توانیم 
با یک مادری که شیر می دهد را مانند مادر عادی 
برایش در  برخورد کنیم و رژیم 1200 کیلوکالری 
نظر بگیریم زیرا اگر انرژی مادر را 1200 کیلوکالری 
در نظر بگیریم، 500 کیلوکالری هم برای شیردهی 
صرف می کند و 800 کیلوکالری برای خودش می ماند. 
در این حالت دچار کتواسیدوز می شود. کتواسیدوز، 
موادی هستند که در هنگام ناشتایی در بدن ما تولید 
می شوند و باعث بوی ناشتایی دهان و باعث ترشی 
شیر و ریزش موی و ضعف مادر خواهند شد. بنابراین، 
مناسب  شیرده  مادر  برای  کیلوکالری   1700 رژیم 

است. رژیم خانم عابدی رژیم 6 وعده ای بود که بر 
اساس سفره خانواده ایشان تعیین شد. صبحانه نان 
و پنیر و گردو و یا تخم مرغ؛ وعده ناهار ماکارونی 
و برنج بوده ویا نان با خورش و شام گوشت مرغ 
یا ماهی تا 105 گرم یا عدسی، سوپ و آش بسته 
به شرایط نوزاد و مادر. میان وعده ها هم صبح میوه 
و آخر شب شیر تا مادر دریافت لبنیات کافی داشته 
باشد. در وعده ناهار و شام هم مادر ماست دریافت 

می کند تا کلسیم کافی به بدنش برسد.
:  خانم عابدی گفتند که عادت به خوردن 
شیرینی جات داشتند چون فشارشان پایین بوده است. 
باعث  تنهایی  به  می تواند  غذایی  عادت  این  آیا 

چاقی شان شده باشد؟
بله، ما در رژیم، قندها و غذاهای شیرین را کم می کنیم 
و تنها مواد غذایی شیرین نظیر میوه ها به مقدار 2تا 
مادر غذای  باید خورده شود. وقتی  3عدد در روز 
شیرین را کم می کند، رفته رفته ذائقه شیرین هم در 
وی کمتر می شود و اشتهایش را می تواند کنترل کند، 
در حالی که اگر ذائقه شیرین را تقویت کنیم، مثال 
در وعده صبحانه عسل یا نبات به چای اضافه کنیم، 
باعث ضعف  قندخون  هنگام  تند  رفتن  باال  همین 
شدید ما برای ناهار خواهد بود. بنابراین، کنترل را 
در ناهار و شام از دست می دهیم. عالوه بر آن ذائقه 
شیرین زیاد باعث دریافت و نیاز به شیرینی بیشتر و 

از طرفی دریافت بیشتر انرژی خواهد شد.
مختلفی  رژیم های  قبال  عابدی  خانم    :
نبودند و حتی ورزش  گرفته اند که در آن موفق 
هم می کردند. چرا با وجود اینکه این رژیم ها هم 
کاهش دریافت انرژی داشته اند ولی پایدار نبوده اند؟ 
می گیرند،  عجیب  و  خود  سر  رژیم  افراد  بسیاری 
مثال رژیم سوپ،سیب، آب کرفس، خام خواری و 
در  کدام  هیچ  ولی  رژیم آب عسل؛  یا  گیاه خواری 
صورتی که به سفره خانواده نزدیک نباشد و مطابق 
پایا و  نباشد، نمی تواند  ایرانی  با عادت های غذایی 

همیشگی باشد. به همین علت فردی که می گوید مثال 
من رژیم سیب زمینی گرفتم و فقط در روز 4 عدد 
سیب زمینی می خورم، مهمانی نمی تواند برود و همیشه 
برای خودش باید غذای جدا درست کند. گذشته از 
اینها سیب زمینی فقط نشاسته و کربوهیدرات دارد و 
به اندازه کافی پروتئین ندارد و بعد از مدت ها باعث 
اتمام ذخایر ریزمغذی های فرد خواهد شد. بنابراین 
یک رژیم غذایی متعادل که راحت باشد و محتوای 
مواد مغذی باالیی داشته باشد در طوالنی مدت ما را 

به سوء تغذیه نمی رساند و پایدار خواهد بود. 
از شیردهی  بعد  مادر  آیا  نظر شما،  به   :

می تواند وزنش را نگه دارد ؟
بله، االبته. اگر مادر در دوران شیردهی، رژیم هم نگیرد، 
وزنش پایین می آید ولی کاهش وزنش ممکن است 
دلخواه مادر نباشد. به همین دلیل نیاز است که رژیم 
مناسب را پیش ببریم. بعد از اتمام شیردهی، چون 
ذائقه فرد و ذائقه شیرینش کوچک تر شده، به همین 
دلیل عادت می کند کمتر مواد شیرین و غذا بخورد. 
دلش  دیگر  رسید،  ایده آلش  وزن  به  اینکه  از  بعد 
نمی خواهد پرخوری کند و دوست ندارد، غذاهای 
شیرین بخورد و همین باعث می شود که بتواند وزن 
به دست آمده را نگه دارد. مگر اینکه بخواهد دوباره 

پرخوری کند.
: در دوران شیردهی و با توجه به شرایطی 
بارداری دارد، چه فعالیت بدنی  از  بعد  که مادر 

برایش مناسب تر است؟
فقط پیاده روی تند 5 کیلومتر بر ساعت به مدت 30دقیقه 
مناسب است و بعد آن را بیشتر می کنیم. در تغذیه، 
که می خواهد  فردی  می گوید  قانون طالیی 80،20 
باید  غذایی  رژیم  با  درصد  کند، 80  کم  را  وزنش 
باشد و 20 درصد با فعالیت بدنی. ما هم همین کار 
را می کنیم و فشار روی فرد نمی آوریم به ویژه مادر 
شیرده که فعالیت بدنی نداشته و وزن باالست و ممکن 
است، پاها ضعیف شده باشد. البته ابتدا 10 دقیقه در 

روز کافی است و زمانی که وزن پایین آمد، آرام آرام 
فعالیت بدنی را بیشتر می کنیم. 

:  در شرایطی که در حال حاضر به دلیل 
کرونا پیش آمده، به افرادی که کاهش وزن داشته اند 
به ویژه مانند خانم عابدی شیردهی هم دارند، چه 

توصیه ای دارید؟
توصیه کلی ما این است که آب خنک، آب طالبی 
و بستنی استفاده نکنیم. طالبی و خربزه که حساسیت زا 
شدن  سرکش  یا  سرماخوردگی  باعث  هستند، 
استفاده  که  است  بهتر  بنابراین  می شود  ویروس ها 
مثل  دارند  آنتی اکسیدان  که  غذاهایی  نشوند. 
سبزیجات، به ویژه سبزیجات رنگی مانند هویج و 
بیشتر استفاده شود. ریزه خواری  گوجه فرنگی و... 
منزل آجیل و  اینکه در  به ویژه  باشند  نداشته  هم 
شیرینی جلوی میز تلویزیون نباشد تا اعضای خانواده 
از آن بخورند. در دوران شیردهی و کاهش  مدام 
وزن توصیه مانند سایر افراد است. نکته مهم تر آنکه 
به توصیه غیرعلمی گوش ندهند به طور مثال، بسیار 
گفته شده که در این ایام سیر بخورید، در صورتی 
افراد می تواند  که خوردن زیاد سیر هم در برخی 
دیگر  برخی  در  اینکه  یا  و  شود  باعث حساسیت 
باعث ریفالکس معده شده و آزردگی حلق ایجاد 

کرده و باعث سرفه خشک شود.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم عابدی! در دوران بارداری وزن تان چقدر شده بود؟
من در دوران بارداری 108 کیلوگرم شده بودم و وقتی فرزندم به دنیا 
آمد 95 کیلو شدم و زمانی که شیر می دادم وزنم تا 6 ماهگی دخترم 

به 1 کیلوگرم رسید.
: قبل از بارداری هم اضافه وزن داشتید یا در دوران بارداری 

وزن تان افزایش یافت؟
قبل از حاملگی 90 کیلوگرم بودم و با ورزش به 83 کیلوگرم رسیدم 
البته در طی 2 سال، 7 کیلوگرم از وزنم کم شد و بعد از آن انگار فقط 

سایز کم می کردم و وزنم کم نمی شد.
: آیا قبل از بارداری، رژیم کاهش وزن هم داشتید؟

 من رژیم های مختلفی را امتحان می کردم و حالم بد می شد و سرگیجه 
داشتم زیرا چون خودسرانه و غیراصولی بودند. از اطرافیان می پرسیدم 
که چه بخورم و چه نخورم و بعد که حالم بد می شد، می ترسیدم و 
رژیمم را رها می کردم. از اینترنت هم رژیم های مختلف را جستجو 
می کردم و بعد از مدتی که سرگیجه می گرفتم یا ضعف داشتم، رژیم 
را کنار می گذاشتم. در کل، هر وقت رژیمی را دنبال می کردم، سرگیجه 

می گرفتم و چون فشارم پایین بود، رژیم را رها می کردم.
: چه زمانی تصمیم گرفتید که رژیم بگیرید؟

من رژیم را از 6 ماهگی نوزادم شروع کردم و االن بعد از گذشت 3 
ماه، از 91 کیلوگرم به 79 کیلوگرم رسیدم. البته در رژیم شیردهی باید 

آرام وزن کم کنی تا شیر کم نشود.
: شما پرخوری می کردید یا به طور ژنتیکی استعداد چاقی 

داشتید؟
من همه چیز می خوردم و پرخور بودم و چون فشارم پایین بود، همیشه 
فکر می کردم بعد از غذا باید یک شیرینی یا شکالتی بخورم و فکر 
می کردم کارم درست است ولی آقای دکتر ساعدی در رژیم من، تمام 
شیرینی جات را حذف کردند، به طوری که حتی عسل هم نمی خوردم.

: حاال که رژیم گرفتید و شیرینی جات نمی خورید، باز هم 
دچار سرگیجه می شوید؟

نه دیگر فشارم نمی افتد و سرگیجه ندارم. دکتر نیز گفته اند که اگر ضعف 
کردم یا آب بخورم یا 2 عدد خرما در روز مصرف کنم. جالب است بعد 
از یک مدت که شیرینی خوردم، حالم بد شد و دیگر بدنم نمی طلبید.

: در وعده های اصلی تان چه مواد غذایی می خوردید؟
صبحانه تخم مرغ با 2 کف دست نان یا نان و پنیر و گردو با یک لیوان چای. 
ناهار از 12 قاشق برنج به 8 قاشق غذاخوری رسیده ام و هر غذایی غیر از 

فست فود می خورم.
: آیا فعالیت بدنی یا ورزش هم در برنامه روزانه تان دارید؟
پیاده روی برایم تجویز شده ولی به خاطر کرونا از خانه بیرون نمی روم. 

: شما در دوران بارداری قندخون باال یا فشارخون باال هم داشتید؟
نه، در دوران بارداری و بعد از آن، فشارخون و قندخون نداشتم ولی قبل از 
رژیم شله زرد، حلوا و شیرینی خامه ای خیلی می خوردم اما از آنجا که دیسک 
کمر و سیاتیک دارم و حتی روزی می رسید که نمی توانستم زمین بنشینم از 

وقتی وزنم کم شد، کمر دردم هم خیلی بهتر شده است. 
: آیا رژیم گرفتن تاثیری روی شیردهی و وزن گیری نوزادتان نداشت؟

نه، در بچه ام تاثیری نداشت زیرا من بعد از 6 ماهگی رژیم را شروع کردم 
که دخترم غذای کمکی هم می خورد. در کل، وزن گیری خوبی دارد. فقط 
نگرانی که دارم این است که اگر شیردهی را کنار بگذارم، چطور وزنم را 

نگه دارم تا دوباره چاق نشوم؟!

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه مي دهند 
لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

خانمعابدیکهتوانستهدرطول3ماه،12کیلوگرمازوزنشراکمکند،میگوید:

نگرانم، اگر شیردهی را کنار بگذارم، چه کار کنم که چاق نشوم!

فشار  دلیل  به  افزایش وزن و چاقی 
بیشتر به مفاصل باعث ایجاد درد در 
دیده شده  و حتی  می شود  عضالت 
افراد چاق در مفصل های اندام فوقانی 

مثل دست درد بیشتری دارند. 
به عالوه، ثابت شده در بدن افراد چاق 
می تواند  که  دارد  وجود  آنزیم هایی 
باعث ایجاد درد شود؛ یعنی عالوه بر 
فشار وزن خود فرد چاق، بدن مستعد 
دردهای مفصلی حتی در مناطقی است 
که وزن گذاری روی آن انجام نمی شود.
تجربه افرادی که وزن شان کم می شود 
این است که بعد از کاهش وزن، دردهای 
مفصلی کاهش پیدا می کند، هم به دلیل 
هم  و  می شود  کم  وزن  فشار  اینکه 
موادی که در بدن ترشح می شوند و 
حس درد را بیشتر می کنند کمتر ترشح 
می شود. یک اشتباه این است که بدون 
ورزش، وزن فرد کم نمی شود و حتما 
باید رژیم غذایی با ورزش توام باشد. 
در حالی که در چند ماه اول شروع 
اصالح  و  تغذیه  نقش  وزن،  کاهش 
عادت های غذایی بسیار بیشتر از ورزش 
باشگاه  به  افراد چاق  بسیاری  است. 
بعد  می روند و ورزش می کنند ولی 
از ورزش چون گرسنه می شوند مواد 

غذایی بیشتری می خورند. 
افراد  از  بسیاری  که  است  درست 
کم  فعالیت شان  چون  می کنند  ادعا 
برای  ولی  شده  کم  وزن شان  شده 
کاهش وزن حتما باید رژیم غذایی را 
اصالح کنند و با رژیم سابق نمی تواند 

وزن کم کرد. 

ورزش کمک می کند که فرد کاهش 
وزنش را نگه دارد و الگوی یویو که 
فرد مدام وزنش باال و پایین می رود، 
اتفاق نیفتد اما در کل، ورزش سوخت و 
ساز بدن را باال می برد و باعث می شود 
متابولیسم  می خورد،  که  غذایی  فرد 

بهتری داشته باشد. 
در مورد کمر درد، ورزش های محوری 
که عضالت لگن و کمر را خیلی خوب 
تقویت می کنند، توصیه می شود زیرا 
فردی که سابقه کمر درد دارد، یک 
سری عضالت محوری بدنش ضعیف 

می شود. 
این عضالت باید همیشه فعال باشند 
تا ستون فقرات را سر جای خود نگه 
دارند و باعث خستگی و درد کمتری 
شود. به دنبال کمر درد و آسیب عصب 
سیاتیک اولین اتفاقی که می افتد این 
عضالت ضعیف می شوند و کمر درد 

را تشدید می کنند. 
بنابراین، خانم عابدی باید ورزش های 
محوری را حتما انجام دهند و کنارش 
ورزش های هوازی مثل پیاده روی و 
باشند  داشته  هم  قدرتی  ورزش های 
مثل کار با کش یا وزنه که عضالت 
تحلیل  از  مانع  تا  شود  تقویت  فرد 

عضالنی شود. 
افرادی که باالی 35 سال دارند، اگر 
ورزش های قدرتی را در برنامه خود 
از  بخشی  سال  در  باشند،  نداشته 
عضالت شان را از دست می دهند و 
ورزش های  که  افرادی  شده  ثابت 
حتی  می دهند،  انجام  را  استخوانی 
می  شود  بیشتر  استخوان شان  تراکم 
به ویژه خانم ها که در معرض پوکی 
استخوان هستند با ورزش های قدرتی 
می توانند تراکم استخوان شان را باال 
ببرند و مانع از آسیب های بعدی برای 
خود شوند. در مادرانی که شیردهی 
اول  که  است  این  توصیه  دارند هم 
و  بدوشد  را  شیرشان  یا  دهند  شیر 
بعد ورزش کنند زیرا اگر ورزش با 
شدت باال باشد، باعث تغییر مزه شیر 
خواهد شد و عرق مادر یا تغییر طعم 

آن، نوزاد را اذیت خواهد کرد.

ورزش های محوری، 
هوازی و قدرتی را به 
شما توصیه می کنم

  دکتر هاله دادگستر / عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران 

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

تاکیددکتراحمدساعدیبهسوژه»میزگردتغذیه«

رژیم الغری مادر باید بعد از 6 ماهگی نوزاد آغاز شود! 

با افزایش وزن همراه است و گاهی این افزایش وزن، به صورت  همیشه بارداری 
پایدار باقی می ماند و تناسب اندام مادر کال تغییر می کند. اضافه وزن بعد از بارداری 
اینکه  ترس  از  مادران  از  بسیاری  و  باشد  مادر  برای  آغازگر چاقی  حتی می تواند، 
اینکه  برای  از مادران  شیرشان مغذی باشد، پرخوری می کنند. مهم تر آنکه بسیاری 
قوای جسمی شان بعد از زایمان تحلیل نرود، بی حساب و کتاب غذا می خوردند با این استدالل که هم 
فرزندشان شیر باکیفیت می خورد و هم خودشان ضعیف نمی شوند. در حالی که حتی شیردهی مادر 
که می تواند مانعی برای افزایش وزن مادر باشد هم نمی تواند چاقی و اضافه وزن او را از بین ببرد. 

خانم شایقه عابدی )سوژه »میزگرد تغذیه« این هفته( بعد از بارداری وزنشان به 95 کیلوگرم رسیده 
بود و بعد از 6 ماهگی فرزندشان موفق به کاهش وزن 12 کیلوگرمی می شود که همچنان هم روند 

کاهش وزنشان ادامه دارد. 
»میزگرد تغذیه« این هفته در مورد خانم عابدی است که در دوران شیردهی توانسته اند در عرض 3 ماه 

12 کیلوگرم وزنشان را کم کنند، بدون اینکه به نوزاد یا خودشان آسیبی وارد شود. 

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنشایقهعابدی
باحضوردکتراحمدساعدیمتخصصتغذیهو
دکترهالهدادگسترمتخصصپزشکیورزشی

الغری با شیردهی

در رژیم کاهش وزن، شیر مادر 
کم خواهد شد به همین خاطر 

هست که ما، آن را زیر 6 ماهگی 
توصیه نمی کنیم. گرسنگی 
طوالنی مدت یا ورزش های 

شدید باعث ترش شدن شیر می شود و نوزاد 
دیگر شیر مادر نمی خورد بنابراین رژیم هایی 

که این گونه باشد، اصال توصیه نمی شود و باید 
کاهش وزن آهسته اتفاق بیفتد

9ميزگرد تغذيه شماره هفتصدوپنجاه وسه   هفده خرداد نودونه


